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          الـــنــــص

 ِلــــيـــالل ِحـــْنـــي ُجــــف
ـَـ .1 ـَـروُح َمَع الــــزَّمـــاِن ويـ               ــــــَتـــــــدي      ـْغــَشـــــوٌق يــ

ـدَّْدَتـــــــه ــــــــــوالــــشـــــــوُق، إْن َجــــ
ـَــــَت  دَِّدــــــــــَجـــــــــــي

ـَــــزيـــِن وَشْج .2                ِوه    ــــــــــَما زاَد ِفـــي أَســــِف اْلــــح
ـَِكــ َشـــــــيٌء َحــــــزيــــــِن ـــــــــَك للــــَقـــــول

ـَـــ  ـــــِدـــــــلَّــــــَتـــج
********* 

ـَــــــظِّــــيـــٍل ِمــْثـــُجــْنِح َلفي  .3                  ي حالـــــــــٍك  ـَل ح
ـُــْقــــــ ،ـــــاٍجر سَكالــبــحــــ ــٍر ــــــِفــم

 ــدــــــــــــــْدَفـــكالــَفـــ
              ــعِّـــــــدا      ــجــــوم ُمـَصــي النُّـــــُر فـــلُت أنظـــأقب .4

ن ُمـــَصــــوٍِّب يـــــــــبـــ ـيَّــــــــــَنـــــــــْيَع
ِّـــــــد ـُـــــَصـــع  وم

ـْـــــــــــــٍف ُمـــــــــــــٍف أو راجــــــــواج أْو .5                ــــرج    تــــَرج
ـِــــــــٍر أْو أْو حــــــــــــائــــــــٍر  نـــــــــافــ

ـُـــــــــــَت  ِدـردِّــــــــــــــــــــــم
ـُـــــــطيـــاع َلــــعـــالشُّ ُثــــعـــبـــنــــــدُر موالبـــ .6            ـــــه       ف

 اعــــِرن الّشــــــــــــــْهـــــــــِذصـــــاٍف َك
ـُـــتــــوقِّ  ــدـــــالـــــم
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              ـــــــــا     ع كأنـــهــــيــــــــمــع فـــي الرقـــــلَت ُبــــْهوالشُّ .7
ـــار ـــــغـــــــأرواح الــــــــصِّ ـــالُمـأحــ

ـُــــج  ـــــــــدــــــَّالـــــــهـ
********* 

ـــام ــــمــــغــــــــوق الـــي فـــــــنـــــــورأيُت .8
ــــــق ما ــي األْفـــــــف                 ــًاــلِّــقــــــــــــَحُمـ

ـَــــــرَقـلسُّبـــــــيـــــــن ا  ــــدــــها والــــــف
 ـٍدـــــــعــــــيــــوتا مــــن بـــــُت صعــــــِمــــــــَســَفـ .9

ُّـــــــــــي             ـال ـقائ ا الـــــسَّـــــاري هــــــــــا أيـ
 ــــمــــدْحـــــــــــــك ُتــــاَنكــــَمــ

اح ـــــــــجـــالننَّ مـــن ـــطال تـقــَن.11
ـُـ            ـــــــــــــــــــرة   ــْثـــــَعـــــل  ـنــــاُلـــمــا ال يـ

 ـــــدـــــــــــيــــــــدرُك فـــــــــي غـــ الــــــيـــــــوَم
ــــاه ـــــقــــــــرا ســــــْمـــــــٍل ثـــــــآكـــ ــــــْمَك .11

ـــــــه، ـــــدَم          ــُره     ـــــــــــــــــيـــغـ
 ــْمـــــــــن زارع لــــــــم ِمـــــــــــــــــوَك

 ــــــدــصــــــــحَي
  ********* 

ال َتـــــنــــاُم وال  ْلــــــــَكـــواِكــــــــــِبَمـــــــا ِل .12
يا  َقـــــــد طاَل ُســـــــــْهـــــــُدِك             ــــــــي  َتـــــِن

 َفــــــــاْرُقـــــــــــديَكـــواِكـــُب 
ـِــــــدُت ـــــــَس مـــــــي ِلنــــــيــال َتــْســـأل.13 ه

ـِـي ي ُوْســــف كــــاَنْو ـــــــَلــ         ـــــــــــــي      نــــفإنَّ ـعــ
ـْــ ـَـــــــدــالَكــــرى لم أســ  ـه

               يــــــعُلْضَأ أذابْت اٌرـــــــي نـــــعـــــي أضُلــــــــف. 14
ـــــــــدي ــــِبــــــــى َكــــــإل ْتــــــَشــــــــَمَو

 ـــــدــمــــــــْخــمَّــــــا َتــــوَلــ
 (بتصرف ) وما بعدها  762ص . ت . ي ماضي دار العودة بيروت؛ دديوان أب: إيليا أبو ماضي                                  
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 شعراء المهجر يعتبر من أبرز شعراء التجديد الشعري عامة و. شاعر لبناني( 1957 -1889) إيليا أبـــو ماضي : صاحب النص

خليل الــقـــلمية مع جبران أسس الرابطة ..( .الوطنيةالسياسة،  ،الطبيعة )نظم الشعر في موضوعات متنوعـــــــة . خاصة
 .خلف مجموعة من الدواوين الشعرية ،وميخائيل نعيمة، غلب على شعره  االتجاه اإلنساني والبعد التأمليجبران 

 نجمان   : السها والفرقد  -النائمون : الهجد –السماء : الرقيع  –األرض الواسعة الخالية : دـــدفــالف  -ساكن : ساج: شروح مساعدة
 

 :مسترشدا بما يأتي ،ــتب موضوعــــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص تحليال أدبيااكـ

 .النص في سياقه التاريخي واألدبي وضع -
 .انطالقا من البيتين األول واألخيرصياغة فرضية لقراءة النص  -
 .كل وحدة من وحدات النص  ونـــــراز مضمــــــإب -
 : تحليل مكونات النص اآلتية -

 األمل، وحقل ل ــــحق) األلفاظ والعبارات الدالة على  :النص مـــجـــعــم
 .لينـــقــالحبين القائمة العالقة مع إبراز ، (اليأس

  الشعرية ووظيفتها ورــالص . 
  (. الخارجي والداخلي )اإليقاع 
 واألسلوب اللغة . 

 .فرضية القراءة تمحيصتركيب نتائج التحليل و -
 .ألدبي الذي ينتمي إليهللتيار ا تمثيل النص مدى بيان -
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